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RESUMO
Introdução: A dor lombar constitui causa frequente de morbidade e incapacidade, sendo a senescência patológica das facetas
articulares da coluna vertebral uma das principais causas de lombalgia. Objetivo: Relatar os resultados obtidos no tratamento
de pacientes idosos com lombalgia crônica através de analgesia peridural associada a rizotomia química percutânea de faceta.
Método: O critério de inclusão neste estudo foi pacientes com presença de lombalgia crônica, sendo aplicada escala numérica
de dor (END) para análise da dor pré- e pós-operatória no seguimento ambulatorial. Os pacientes foram submetidos a analgesia
peridural seguida de rizotomia química percutânea de facetas articulares bilateralmente sob radioscopia intra-operatória.
Resultados: Este estudo foi constituído de 19 pacientes. A pontuação média na END no pré e pós-operatório foi 8,2 e 1,9 pontos,
respectivamente, com tempo médio de seguimento de 50 meses. Não houve óbitos ou complicações durante e após o ato cirúrgico,
e os pacientes receberam alta hospitalar no mesmo dia da internação. Conclusão: São pontos favoráveis desta terapêutica: o
menor tempo de internação hospitalar, segurança e baixo custo para execução. Esta associação de técnicas neurocirúrgicas
apresenta-se como opção terapêutica promissora.
Palavras-chave: Lombalgia; Manejo da Dor; Procedimentos Neurocirúrgicos; Idoso.
ABSTRACT
Introduction: Low back pain is a frequent cause of morbidity and incapacity and the spine facet joint dysfunction is one of the
main causes. Objective: This paper aims to report the results obtained in the treatment of the elderly who suffer from chronic low
back pain with epidural anesthesia associated to percutaneous chemical rhizotomy of facet joint. Methods: Inclusion criteria
was patients who suffer from low back pain. The numerical scale of pain (NSP) was applied to analysis in the preoperative
and postoperative pain in outpatients. The patients were submitted to epidural anesthesia associated to percutaneous chemical
rhizotomy of facet joint bilaterally with intraoperative radioscopy aid. Results: This paper consisted of 19 patients. Mean scores
were 8.2 and 1.8 points in the preoperative and postoperative period, respectively. The average follow-up was 50 months. There
was no death or complication during and after the procedure, and patients were discharged on the day of admission. Conclusion:
The shorter hospitalization stay, safety and low cost are favorable points of this therapy. This neurosurgical techniques association
is presented as a promising therapeutic option for low back pain.
Key words: Low back pain; Pain management; Neurosurgical procedures; Elderly.

Introdução
A dor lombar ou lombalgia é definida como uma condição
clínica de dor regional moderada ou intensa, anatomicamente
1
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distribuída entre o último arco costal e a prega glútea.
Frequentemente é acompanhada de limitações de movimento
com etiologia variada podendo ser desencadeada por fatores de
risco biológicos, mecânicos e cognitivos21,50,57.
A lombalgia constitui causa frequente de morbidade e
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incapacidade, sendo sobrepujada apenas pela cefaleia na escala
dos distúrbios dolorosos17,31. Assim, a dor lombar apresenta
prevalência variando de 54 a 80%7,9,10,12,15,17,19,22,28,38,40,55,58,59 e
incidência anual de 15 a 45%18,28,29,55, além de estar relacionada
a grande impacto sócio-econômico sobre a população afetada,
estimado em 50 bilhões de dólares anuais em gastos diretos
com indivíduos com lombalgia nos EUA6,7,9,12,23,25,38,46.
Contudo, apesar dos diversos estudos que quantificaram
a prevalência da lombalgia em grupos populacionais
determinados, há escassez de material publicado
especificamente na população idosa, cuja incidência é alta e
varia entre 33,6% e 72%9,10,14,16,39,42,43,45,54,58,59.
As causas mais frequentes das lombalgias são de natureza
mecânico-degenerativa3,4,13,19,21,25. Sua produção tem origem em
desordens estruturais, desvios biomecânicos ou na interação
desses dois fatores13,19,21. Portanto, é consenso na literatura a
participação de um processo degenerativo estrutural (primitivo
ou secundário ao desvio biomecânico) na deflagração das
principais causas da síndrome dolorosa lombar6,13,17,20. Para
tanto, a patologia das facetas articulares da coluna vertebral,
articulações diartrodiais típicas inervadas pelos ramos mediais
do nervo de Luschka que contêm terminações nervosas livres
e encapsuladas, nociceptores e mecanoceptores, constitui
uma das principais causas de lombalgia, pois estão sujeitas
aos mesmos processos degenerativos observados nas outras
articulações do corpo5,13,37,51,52.
O manejo da dor lombar crônica compreende diversas estratégias
de intervenção, dentre elas: intervenções não-farmacológicas
como exercício, terapia comportamental e terapias alternativas;
intervenções farmacológicas; e intervenções cirúrgicas, que
normalmente se tornam necessárias quando há refratariedade
aos tratamentos clínicos e de reabilitação51,52.
Este estudo tem por objetivo relatar a experiência e os
resultados obtidos no tratamento cirúrgico de pacientes idosos
com lombalgia crônica por analgesia peridural associada a
rizotomia química percutânea de faceta articular da coluna
vertebral. Os procedimentos foram realizados nos últimos 8
anos pelo serviço de neurocirurgia do Hospital Universitário
São Francisco na Providência de Deus (HUSF) e Santa Casa
de Misericórdia de Bragança Paulista–SP.

Materiais e Métodos
Seleção de pacientes
Dezenove pacientes com idade superior a 60 anos foram
selecionados de modo retrospectivo para este estudo. O critério
selecionado foi presença de lombalgia crônica refratária à
terapêutica por analgesia farmacológica oral e medidas nãofarmacológicas e com melhora transitória da dor após bloqueio
diagnóstico do ramo medial dorsal com lidocaína 2%.

Avaliação de pacientes
Anterior à indicação cirúrgica, os pacientes foram submetidos
a investigação clínica da lombalgia associada a exames
de imagem, tomografia computadorizada e ressonância
magnética, e bloqueio diagnóstico do ramo medial dorsal
com lidocaína 2%. Mediante a presença de todos os critérios
de inclusão associados à inexistência de causa aparente e/ou
presença de causa irreversível da dor foi realizada a indicação
para procedimento cirúrgico nestes pacientes.
Após confirmada a indicação cirúrgica, os pacientes foram
analisados em relação à intensidade da dor pré-operatória,
segundo a escala numérica de dor (END), variando de zero
(nenhuma dor) a 10 (pior dor imaginável). Após avaliação
clínica, a intensidade da dor foi questionada e registrada em
prontuário médico de acordo com a END. A presença de sinais
e sintomas de complicações e efeitos adversos do procedimento
durante o procedimento e após o ato cirúrgico foi acompanhada
ambulatorialmente a cada três meses em nosso serviço.
A cada consulta foi inspecionado o sítio cirúrgico em busca da
presença de eritema, edema e/ou secreção, serosa ou purulenta.
A inflamação do local de inserção do cateter peridural foi
definida como presença de eritema, edema, e/ou secreção
serosa. No diagnóstico de infecção/colonização foi considerado
necessário o isolamento de bactéria no lavado peridural ou na
ponta do cateter, bem como na presença de secreção purulenta
no sítio cirúrgico.

Procedimento neurocirúrgico
Após triagem dos pacientes por meio da investigação clínica
associada a exames de imagem e bloqueio diagnóstico do ramo
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medial dorsal com lidocaína 2%, pacientes com confirmação
do diagnóstico de lombalgia crônica foram indicados para
cirurgia.
Ao início do procedimento cirúrgico, os pacientes receberam
reorientação quanto ao procedimento sendo posicionados
em decúbito ventral, permanecendo levemente sedados ou
acordados durante o procedimento.
Após o posicionamento do paciente, a antissepsia do sítio
cirúrgico, região lombar, foi realizada com solução de
clorexidina alcoólica a 0,5%.
Primeiramente, os pacientes foram submetidos a analgesia
peridural com solução composta por bupivacaína 0,25% +
solumedrol 125 mg preparada no ato operatório sob cuidados
estritos de assepsia e antissepsia, utilizando agulha peridural
tipo Touhy 18G, e técnica de perda de resistência com ar
na identificação do espaço peridural, cateter peridural 20G
multiorificial (Perifix® B.Braun com orifícios a 5,9 e 13 mm
da ponta cega) introduzido entre 4 a 6 cm no espaço peridural.
O local de inserção do cateter foi escolhido de maneira que sua
ponta se situasse no ponto médio dos dermátomos envolvidos na
lesão cirúrgica. Filtro antibacteriano de 0,2 μm foi adicionado
no momento da colocação do cateter peridural e mantido até o
término da infusão peridural pós-operatória. Após terminada a
infusão foi retirada a agulha peridural e o cateter.
Após analgesia peridural, os pacientes foram submetidos a
rizotomia química percutânea de faceta articular nos respectivos
níveis dos dermátomos comprometidos, previamente
verificados no exame físico. Para a rizotomia foi utilizada
agulha de raquianestesia nº 22 com solução com 10mg de
dexametasona, 4 ml de bupivacaína 0,5% e 2 ml de lidocaína
2%, diluída em 10 ml de água destilada + depomedrol 40 mg,
com preparo no ato operatório sob cuidados estritos de assepsia
e antissepsia, e infiltrada nas facetas articulares bilateralmente
sob auxílio de radioscopia intra-operatória. Com o término da
infusão foi retirada a agulha.

H0, mediante os seguintes modelos: estatística descritiva;
medidas de tendência central; teste de normalidade; análise
de variância. Para análise estatística foi utilizado o programa
SPSS for Windows 20.0.

Resultados
A amostra do presente estudo consistiu de 19 pacientes com
diagnóstico clínico, radiológico e melhora transitória da
dor pelo bloqueio do ramo medial dorsal para diagnóstico
de lombalgia crônica que eram sintomáticos, a despeito do
tratamento clínico agressivo. Este estudo contou com 10
mulheres e 9 homens, com média de idade de 73,3±8,46 anos,
variando entre 65 e 93 anos. Houve redução na pontuação
média da END (p<0,00) quando comparado à internação e após
o procedimento, 8,2±0,80 e 1,9±2,18 pontos, respectivamente.
Houve redução de 5,6 pontos e 6,5 pontos na média para
o grupo feminino e masculino, respectivamente, quando
analisados separadamente. Em seguimento ambulatorial, com
tempo médio de 50 meses variando entre 1 e 6 anos, 52,63%
(n=10) e 100% (n=19) dos pacientes referiram ausência de dor
e redução no uso de opioides, respectivamente.
Na ausência (n=0) de complicações locais ou sistêmicas,
ou óbitos, durante e após o ato cirúrgico relacionados ao
procedimento, todos os pacientes receberam alta hospitalar no
mesmo dia da internação.

Finalizado o ato cirúrgico, foi realizado um curativo com
material estéril no local do sítio cirúrgico.

Análise dos dados
A análise dos resultados obtidos foi realizada adotando-se
significância menor que 5% (p ≤0,05) para rejeição da hipótese
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Tabela 1. Dados clínicos dos pacientes

Abreviações: PCTS= Pacientes; DP= Data do procedimento; PPREO= Pontuação pré-operatório na END; PPOSO= Pontuação pós-operatório na END

Discussão
Neste estudo constatou-se distribuição entre os sexos de
acordo com a literatura, visto que a mulher apresenta maior
prevalência do que os homens13,14,16,33,34,42,43,45,59. Alguns autores
descreveram na literatura que o sexo feminino está exposto a
riscos maiores que o sexo masculino, visto particularidades
anatômicas e funcionais que quando somadas podem corroborar
ao surgimento de lombalgias como: menor massa muscular,
fragilidade articular, menor densidade óssea, menor estatura,
e menor adaptação ao esforço físico13,50. Além disso, cargas
ergonômicas impostas pela realização das tarefas domésticas
bem como o trabalho fora de casa potencializam este risco13,59.
O principal objetivo do tratamento da lombalgia crônica é o
retorno ao trabalho e às atividades usuais24. A lombalgia é uma

das moléstias mais comuns em trabalhadores, constituindo
uma das principais causas de absenteísmo em grandes centros
industriais13,14,16,24,33,34,42,43,45,59. Estima-se que cerca de 70
a 80% da população são atingidos em alguma época de sua
vida laboral13,41,44. Esta patologia apresenta maior frequência
em trabalhadores que se submetem a esforços físicos pesados,
como levantamento de pesos, movimentos repetitivos e posturas
estáticas mantidas13,41,44. Neste estudo, pode-se observar que
100% (n=19) dos pacientes são aposentados. Contudo, a
maioria das profissões exercidas antes da aposentadoria é
composta por atividades que demandavam grande esforço
físico, como pedreiro e atividades domésticas.
Kuslich et al.27 identificaram os discos intervertebrais, facetas
articulares, ligamentos, fáscia, musculatura e raiz nervosa
como tecidos capazes de provocar lombalgia. Entre estas
estruturas a dor de origem facetária, discogênica e sacro-
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ilíaca destacam-se como as mais comuns causas de lombalgia.
A patologia das facetas articulares é descrita na literatura
como envolvida ou responsável pela dor em 15% a 45% dos
pacientes com lombalgia crônica30-33,36,47-49. No presente estudo,
em concordância com a literatura3,4,11,53, nota-se que grande
parte dos pacientes não possui o diagnóstico sobre a causa
etiológica da patologia.
A rizotomia química com corticoides infiltrados nas facetas
articulares vem se tornando um procedimento amplamente
utilizado no arsenal terapêutico com intuito de alívio da dor
lombar crônica32. Dados da população atendida pelo Medicare,
sistema americano de assistência à saúde, evidenciam
um aumento no número de procedimentos relacionados a
administração de corticoides epidurais de 802.735 em 1998
para 1.776.153 em 2005, ou 121% num período de 7 anos.
Contudo, este estudo evidenciou uma distribuição heterogênea
da execução dos procedimentos entre os anos, uma vez
que 10% (n=2), 58% (n=11), 16% (n=3) e 16% (n=3) dos
procedimentos foram realizados nos anos de 2006, 2007, 2008
e 2009, respectivamente.
No que tange à eficácia desses métodos, muitos estudos têm
sido publicados sobre o assunto; entretanto, ainda não há
consenso, devido ao grau de evidência que varia de acordo
com o autor entre indeterminado a forte1,2,6,26,33,34. Neste estudo
foram observados resultados com grau forte de eficácia dos
procedimentos de analgesia peridural associada a rizotomia
química percutânea de faceta articular no que tange à melhora
do quadro álgico, capacidade funcional e qualidade de vida
destes pacientes.
O alívio da dor pós-rizotomia química de faceta percutânea
isolada é descrito na literatura como de curto prazo quando
mantido por menos de seis semanas e de longa duração
quando mantida melhora após 6 ou mais semanas8,18,20,34. Neste
estudo, o grupo de pacientes analisado, por tratar-se de faixa
etária avançada, tem pouco viés quanto ao ganho secundário,
evidenciando significativa melhora na qualidade de vida,
capacidade funcional e redução ou desaparecimento da dor
em 100% (n=19) dos pacientes com duração maior que seis
semanas.
As possíveis complicações advindas do procedimento
utilizado são divididas em dois tipos: relacionadas à punção
e relacionadas à administração do fármaco. As complicações
mais comuns estão associadas à analgesia peridural, incluindo:

punção dural acidental, infecção, formação de hematoma,
abscesso, injeção subdural, lipomatose epidural, injeção
de ar, cefaleia, aumento da pressão intracraniana, injeção
intravascular, lesão de vaso sanguíneo, embolia pulmonar.
Botwin et al.8 reportam complicações em pacientes submetidos
a infiltrações com corticoide epidural via transforaminal que
incluíram: cefaleia transitória (3,1%), aumento da lombalgia
(2,4%), aumento da dor ciática (0,6%), rubor facial (1,2%),
reação vasovagal (0,3%), elevação da glicemia (0,3%),
hipertensão (0,3%). Neste estudo evidenciou-se que nenhum
paciente (n=0) apresentou piora da dor ou complicações
advindas do procedimento proposto.

Conclusão
Dentre os benefícios do tratamento utilizado, o baixo custo
para execução e o tempo reduzido de internação hospitalar
determinam otimização dos recursos destinados à saúde.
Estes fatores, associados ao alto índice de prevalência desta
patologia em pessoas com idade avançada, além do aumento
da expectativa de vida dos habitantes de países emergentes
são fatores que favorecem o procedimento escolhido. Também
deve ser considerado em pacientes com dor refratária ao
tratamento conservador ou cirúrgico e co-morbidades
associadas proibitivas de intervenção cirúrgica, muito comuns
na faixa etária estudada.
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